
 

 

 

 

Lei Municipal nº 692/2015, de 17 de março de 2015 

 

 

 

 

 Autoriza a doação dos terrenos 

como específica e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

 A Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul/RS, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, FAZ SABER que o Poder Legislativo 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder a 

doação dos imóveis da matrícula 18719, do Cartório do Registro de 

Imóveis de Tapejara – RS, nos termos desta lei.  

 

§ 1º - As doações serão formalizadas da seguinte forma: 

  

a) UM LOTE URBANO, sob n° 08-A, da quadra n° 19, de forma 
retangular, com frente para o lado par da Rua Pelotas e lado ímpar da 

Rua Montenegro, no quarteirão formados por essas e pelas Ruas Rio 

Grande e Maximiliano de Almeida, com área superficial de 162,50m² 

(cento e sessenta e dois metros e cinquenta decímetros quadrados), no 

município de Santa Cecília do Sul. Confrontando e medindo: ao NORTE 

com a Rua Montenegro, onde mede 10,00 metros; ao OESTE, com o lote no 

08-B, onde mede 16,25 metros; ao SUL, com o lote no 08-F, onde mede 

10,00 metros; ao LESTE, com a Rua Pelotas, onde mede 16,25 metros, 

sendo donatário Rafael Braz Panisson;  

 

b) UM LOTE URBANO, sob n° 08-B, da quadra n° 19, de forma 
retangular, com frente para o lado ímpar da Rua Montenegro, distante 

10,00 metros da Rua Pelotas, no quarteirão formados por essas e pelas 

Ruas Rio Grande e Maximiliano de Almeida, com área superficial de 

162,50m² (cento e sessenta e dois metros e cinquenta decímetros 

quadrados), no município de Santa Cecília do Sul. Confrontando e 

medindo: ao NORTE com a Rua Montenegro, onde mede 10,00 metros; ao 

OESTE, com o lote no 08-C, onde mede 16,25 metros; ao SUL, com o lote 

n
o
 08-F, onde mede 1,00 metro e com o lote n

o
 08-G, onde mede 9,00 



metros; ao LESTE, com o lote no 08-A, onde mede 16,25 metros, sendo 

donatária Alice dos Santos; 

 

c) UM LOTE URBANO, sob n° 08-C, da quadra n° 19, de forma 
retangular, com frente para o lado ímpar da Rua Montenegro, distante 

20,00 metros da Rua Pelotas, no quarteirão formados por essas e pelas 

Ruas Rio Grande e Maximiliano de Almeida, com área superficial de 

162,50m² (cento e sessenta e dois metros e cinquenta decímetros 

quadrados), no município de Santa Cecília do Sul. Confrontando e 

medindo: ao NORTE com a Rua Montenegro, onde mede 10,00 metros; ao 

OESTE, com o lote no 08-D, onde mede 16,25 metros; ao SUL, com o lote 

n
o
 08-G, onde mede 6,60 metros e com o lote n

o
 08-H, onde mede 3,40 

metros; ao LESTE, com o lote no 08-B, onde mede 16,25 metros, sendo 

donatário Claudiomiro Neves de Paula; 

 

d) UM LOTE URBANO, sob n° 08-D, , da quadra n° 19, de 
forma retangular, com frente para o lado ímpar da Rua Montenegro, 

distante 30,00 metros da Rua Pelotas, no quarteirão formados por essas 

e pelas Ruas Rio Grande e Maximiliano de Almeida, com área superficial 

de 162,50m² (cento e sessenta e dois metros e cinquenta decímetros 

quadrados), no município de Santa Cecília do Sul. Confrontando e 

medindo: ao NORTE com a Rua Montenegro, onde mede 10,00 metros; ao 

OESTE, com o lote no 08-E, onde mede 16,25 metros; ao SUL, com o lote 

n
o
 08-H, onde mede 10,00 metros; ao LESTE, com o lote no 08-C, onde 

mede 16,25 metros, sendo donatário Juliana Conceição dos Santos;  

 

e) UM LOTE URBANO, sob n° 08-E, da quadra n° 19, de forma 
retangular, com frente para o lado ímpar da Rua Montenegro, distante 

40,00 metros da Rua Pelotas, no quarteirão formados por essas e pelas 

Ruas Rio Grande e Maximiliano de Almeida, com área superficial de 

162,50m² (cento e sessenta e dois metros e cinquenta decímetros 

quadrados), no município de Santa Cecília do Sul. Confrontando e 

medindo: ao NORTE com a Rua Montenegro, onde mede 10,00 metros; ao 

OESTE, com o lote de Carlinhos P. Ferronato, onde mede 16,25 metros; 

ao SUL, com o lote no 08-H, onde mede 10,00 metros; ao LESTE, com o 

lote n
o
 08-D, onde mede 16,25 metros, sendo donatário Catilene 

Gonçalves da Cruz; 

 

f) UM LOTE URBANO, sob n° 08-F, da quadra n° 19, de forma 
irregular, com frente para o lado par da Rua Pelotas, distante 16,25 

metros da Rua Montenegro, no quarteirão formados por essas e pelas 

Ruas Rio Grande e Maximiliano de Almeida, com área superficial de 

339,25m² (trezentos e trinta e nove metros e vinte e cinco decímetros 

quadrados), no município de Santa Cecília do Sul. Confrontando e 

medindo: ao NORTE com o lote no 08-A, onde mede 10,00 metros e, com o 

lote n
o
 08-B, onde mede 1,00 metro; ao OESTE, com o lote no 08-G, onde 

mede 18,75 metros e, com o lote n
o
 08-H, onde mede 5,00 metros; ao SUL, 

com o lote n
o
 06-B, onde mede 26,60 metros; ao LESTE, com a Rua 

Pelotas, onde mede 23,75 metros, sendo donatário por Lenir Aparecida 

Dutra Pires;  

 

g) UM LOTE URBANO, sob n° 08-G, da quadra n° 19, de forma 
retangular, situado encravado, distante 11,00 metros da Rua Pelotas, 



distante 16,25 metros da Rua Montenegro, no quarteirão formados por 

essas e pelas Ruas Rio Grande e Maximiliano de Almeida, com área 

superficial de 292,50m² (duzentos e noventa e dois metros e cinquenta 

decímetros quadrados), no município de Santa Cecília do Sul. 

Confrontando e medindo: ao NORTE com o lote no 08-C, onde mede 6,60 

metros e, com o lote n
o
 08-B, onde mede 9,00 metros; ao OESTE, com o 

lote n
o
 08-H, onde mede 18,75 metros; ao SUL, com o lote no 08-F, onde 

mede 15,60 metros; ao LESTE, com o lote n
o
 08-F, onde mede 18,75 

metros, sendo donatário Cecilia Pereira de Albuquerque; 

 

h) UM LOTE URBANO, sob n° 08-H, da quadra n° 19, de forma 
retangular, situado encravado, distante 26,60 metros da Rua Pelotas, 

no quarteirão formados por essa e pelas Ruas Rio Grande, Maximiliano 

de Almeida e Montenegro, com área superficial de 555,75m² (quinhentos 

e cinquenta e cinco metros e setenta e cinco decímetros quadrados), no 

município de Santa Cecília do Sul. Confrontando e medindo: ao NORTE 

com o lote n
o
 08-E e 08-D, onde mede 10,00 metros cada um e, com o lote 

n
o
 08-C, onde mede 3,40 metros; ao OESTE, com o lote de Carlinhos P. 

Ferronato, onde mede 23,75 metros; ao SUL, com o lote no 06-B, onde 

mede 23,40 metros; ao LESTE, com o lote no 08-G, onde mede 18,75 metros 

e, com o lote 08-F, onde mede 5,00 metros, sendo donatário Iraci 

Carvalho. 

 
§ 2º - Por ocasião da lavratura do competente instrumento 

público, no lote n
o
 08-F será instituída uma servidão de passagem e 

trânsito de 5,00 metros de largura na Rua Pelotas, e 26,60 metros de 

comprimento, dentro das seguintes divisas: ao NORTE, com o próprio 

lote n
o
 08-F, onde mede 11,00 metros e, com o lote n

o
 08-G, onde mede 

15,60 metros; ao OESTE, com o lote no 08-H, onde mede 5,00 metros; ao 

SUL, com o lote no 06-B, onde mede 26,60 metros; e, ao LESTE, com a Rua 

Pelotas, onde mede 5,00 metros. 

 

§ 3º - Ficam aprovadas as dimensões dos terrenos e da área de 

servidão estabelecidos nesta lei, de forma excepcional.  

 

§ 4º As benfeitorias edificadas serão averbadas pelos 

respectivos donatários.  

 

§ 5º Os donatários não poderão integrar futuros programas 

habitacionais promovidos pelo Município, cujo objeto esteja voltado à 

doação de imóveis ou concessão de subsídio para sua aquisição. 

 

§ 6º Os imóveis doados não poderão ser alienados em um período 

de 5 anos, sob pena de reversão ao município.  

 

Art. 2º - As despesas para com a celebração das escrituras 

públicas e respectivo registro, assim como o imposto de transmissão 

serão suportadas pelos donatários.  

 



Parágrafo único – As despesas com vistas a regularização da área 

matriculado sob n. 18.719, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Tapejara, serão suportadas pelo Município de Santa Cecília do Sul. 

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul, 17 de 

março de 2015. 

   

Jusene C. Peruzzo, 

Prefeita Municipal 

 

Registre-se e publique-se.      

           

Jones Ademar Rech 


